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Introductie 
De Green Deal Afvalvrije Festivals is tijdens ADE Green in Oktober 2015 ondertekend. 
De Green Deal loopt tot eind 2018 en aangezien het festivalseizoen inmiddels 
beëindigd is, is de eindbalans opgemaakt. Dit heeft geresulteerd in een 65 pagina’s 
tellende toolkit welke als handleiding voor Nederlandse festivalorganisatoren dient. 
 
De Green Deal Afvalvrije Festivals is ondertekend door de volgende partijen: 
DGTL 
Extrema 
Solar 
Mysteryland 
Welcome to the Future (WTTF) 
Zwarte Cross 
Amsterdam Open Air 
Into The Great Wide Open (ITGWO) 
Nederland Schoon 
Green Events Nederland 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M; inmiddels Infrastructuur en Waterstaat) 
 
Gedurende de looptijd hebben de evenementen Welcome To The Village en Nijmeegse 
Vierdaagsefeesten zich bij de Green Deal aangesloten. 
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Doelen en pilots 
 
Met de partijen die de Green Deal ondertekend hebben, zijn de volgende doelen 
afgesproken en is een groot aantal pilots en projecten uitgevoerd om deze doelen te 
bereiken:  
 
 

1) Schone festivals: in 2018 wordt er ten opzichte van 2016 minder zwerfafval 
gevonden op festivals en in de directe omgeving daarvan; 
 
Uitgevoerde pilots en projecten: 
Door de inzet van clean-teams, beter afvalbakkenplan inclusief aandacht 
voor aanlooproutes, peukenpalen, pocketasbakjes en de implementatie van 
hardcup systeem met statiegeld is er substantieel minder zwerfafval op 
festivals te vinden. 
Festivals worden met name door de introductie van de hardcup schoner. 
Daar waar dit gebeurt is de hoeveelheid zwerfafval zichtbaar afgenomen. 
Het zijn niet alleen de plastic drinkbekers zelf die er niet meer zijn maar 
doordat het schoner is geworden gooien mensen ook andere voorwerpen 
minder op de grond. Naast hard-cup zijn er ook losse acties geweest om 
bezoekers bewuster te maken van zwerfafval, bijvoorbeeld met 
Klikocrossers op Zwarte Cross en Green teams op diverse festivals, die het 
terrein continu (zichtbaar) schoon houden. 
 
 

2) Afvalreductie: de hoeveelheid restafval boven 1 kg per bezoeker per 
festival-dag van 12 uur vermindert in 2018 met minimaal 25% ten opzichte 
van 2014. 
 
Uitgevoerde pilots en projecten: 
Externe factoren maken afvalgegevens (kg) slecht meetbaar, denk daarbij 
b.v. aan weersomstandigheden. Op basis van verkregen inzicht door het 
uitvoeren van Material Flow Analyse (MFA) is de aandacht verplaatst van 
achteraf (op het festivalterrein) scheiden van afval naar in samenwerking 
met toeleveranciers materiaalgebruik circulair maken (dus weer 
hergebruiken). Voor een succesvolle aanpak van het voorkomen van 
(rest)afval is gebleken dat het richten van de aandacht op het inkoopproces 
en gesprekken met leveranciers veel meer resultaat oplevert dan deze tijd 
te investeren in het achteraf (op het festival) scheiden van afval. 
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Uit de MFA valt wel het restafval van DGTL te herleiden. 
Waar het gemiddelde van de deelnemende Green Deal festivals in 2015 
2,33 kg per bezoeker was, kwam het afval per bezoeker van het DGTL  
festival in 2017 uit op 0,77 kg* en in 2018 was dit gereduceerd tot 0,37 kg! 
*Circular DGTL Amsterdam, Staging a Revolution; Metabolic juni 2018.  

Om dit resultaat te bereiken, heeft DGTL een compleet grondstoffenplan 
opgesteld. Hierbij zijn alle materiaal stromen die uit de MFA van 2017 niet 
als hergebruikt of gerecycled bevonden zijn geanalyseerd. In gesprekken 
met de leveranciers van die materialen is gezamenlijk gezocht naar 
alternatieven. Hierbij is uitgegaan van het Reduce-Reuse-Recycle principe. 
Uiteindelijk bleken vrijwel alle gebruikte artikelen die op het festival 
gebruikt werden voorkomen, hergebruikt of gerecycled te kunnen worden. 
Het resterende afval was vrijwel volledig afkomstig van producten die 
bezoekers zelf mee hadden gebracht, zoals sigarettenpakjes, 
kauwgompakjes, sigarettenpeuken etc. 
Dit grondstoffenplan is opgenomen in de Toolkit en is daarmee voor alle 
overige festivals te gebruiken. 
 
Op de festivals met een camping (zoals o.a. Solar Weekend, Zwarte Cross en 
Mysteryland) zijn verschillende projecten uitgevoerd om het restafval dat 
achterblijft op campings terug te dringen. Zo zijn festival-camping bezoekers 
aangemoedigd om zelf minder spullen mee te nemen. Dit werd onder 
andere gedaan door het aanbieden van vooraf opgezette slaapplekken zoals 
Kartent (kartonnen tentjes), verhuur van verschillende accommodaties 
zoals tenten en tipi's. Ook konden bezoekers op vertoon van hun 
campingkaart in de camping supermarkt tegen "normale supermarkt" 
prijzen een eerste tree (12 pack) bier kopen. Hierdoor namen veel minder 
camping bezoekers zelf kratten bier mee (die voorheen op de camping 
werden achtergelaten). 
Ook zijn verschillende organisaties uitgenodigd om direct na het sluiten van 
de campings te komen jutten. Veel bruikbare producten hebben hierdoor 
een tweede leven gekregen (vaak voor opvang van vluchtelingen etc.). 
Tevens heeft ID&T het concepts recyclestore op haar campings 
geïntroduceerd. Bruikbare materialen (zoals tentjes, meubilair, 
luchtbedden, pagodes etc.) die op een camping waren achtergelaten zijn 
verzameld en opgeslagen. Bij het volgende festival werden deze artikelen 
via de recyclestore weer aan de campinggasten aangeboden. Hierbij konden 
deze kiezen om de producten na afloop weer bij de recyclestore terug te 
brengen (huren) of deze mee naar huis te nemen (kopen). 
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Het terugdringen van verpakkingen van voedsel, servetjes en ander 
etensgerei bleek lastig. Bezoekers willen graag eten maar op een 
evenemententerrein is het gebruik van porseleinen borden en 
metalenbestek zoals in restaurants vanwege veiligheidsrisico's ongewenst 
of verboden. Indien etensgerei van plastic wordt gebruikt, is recycling zeker 
geen optie omdat dan de afvalstroom sowieso vanwege vervuiling met 
etensresten wordt afgekeurd voor recycling. Daarom is een test gedaan met 
een mobiele composteermachine. In dit project, geïnitieerd en begeleid 
door Lab Vlieland is een composteermachine ingezet die etensgerei en 
voedselresten binnen 24 uur composteert. Hierbij moet opgelet worden dat 
het etensgerei en servetjes etc. van composteerbaar materiaal gemaakt is. 
Composteerbaar is anders dan biologisch afbreekbaar. De testen zijn 
succesvol gebleken; bij een samenstelling van de ingaande stroom werd 
binnen 24 uur compost gemaakt. De compost is onderzocht in laboratoria, 
en hoewel de hoeveelheid nutriënten in de compost laag is, kan deze 
zonder bezwaar gebruikt worden om het festivalterrein te egaliseren of 
zelfs om kruiden etc. op te laten groeien. Tijdens ITGWO is het 
daaropvolgende jaar zelfs thee gemaakt en verkocht van kruiden die op de 
compost van het voorgaande jaar zijn gekweekt. Wel moet worden 
opgemerkt dat er nog een onderzoek naar compostering gaande is bij 
Rijkswaterstaat, waarbij onder meer gekeken wordt of het materiaal uit de 
machine wel als compost kan worden aangemerkt. 
 
 

3) Hergebruik: in 2018 zijn bij minimaal 3 festivals systemen voor het 
hergebruik van hard-cup drinkbekers en het hergebruik van banners 
ontwikkeld en ingevoerd;  

 
Uitgevoerde pilots en projecten: 
In 2017 en 2018 hebben 5 Green Deal festivals een hardcup-statiegeld 
systeem ingevoerd: DGTL, Welcome to the Village, Into the Great Wide 
Open, Mandala (Extrema), Amsterdam Open Air. Ook andere, niet 
aangesloten festivals doen dit in 2018 en de verwachting is dat dit aantal in 
2019 verder zal stijgen. 
Er is binnen de Green Deal onderzoek gedaan naar de verschillende 
aspecten (o.a. materiaalgebruik, reiniging en logistiek) rondom de inzet van 
herbruikbare bekers op evenementen. Ook is er een samenwerking 
ontstaan met de Belgische organisatie OVAM, welke ook verschillende 
studies naar de duurzaamheid en implementatiemogelijkheden van 
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herbruikbare drinkbekers heeft laten verrichten. Vanuit deze studies (o.a. 
het combineren van 18 verschillende LCA (Life Cycle Analyses) zijn binnen  
de Green Deal verschillende festivals begonnen met het gebruiken van 
hard-cups in plaats van de wegwerpbekers. 
 
Door gebruik te maken van een hard-cup gecombineerd met een 
statiegeldsysteem komen er geen drinkbekers meer op de grond van het 
festivalterrein te liggen. Indien een enkeling toch zijn beker op de grond 
gooit, raapt een ander die op en levert deze in. Het gevolg van deze 
interventie is dat bezoekers ook ander afval minder snel op de grond 
gooien, maar meer moeite willen doen om dat in een afvalbak te gooien. Er 
geldt een hogere drempel om iets op de grond te gooien als het nog 
helemaal schoon is dan wanneer er toch al allemaal troep (op een 
evenement zijn dat vaak als eerste de drinkbekers) op de grond liggen. 
Als de organisator gekozen heeft voor een hard-cup met statiegeld systeem, 
kunnen ook andere (drink)verpakkingen makkelijk in dat systeem worden 
meegenomen. Hierbij kan je denken aan flesjes en zelfs etensbordjes. 
Afhankelijk van het gekozen statiegeld systeem en het type bekers, bestaat 
de mogelijkheid om de meerkosten van het gebruik, de logistiek en de 
reinigingskosten van de hard-cups te dekken met inkomsten uit het 
ontvangen statiegeld van bekers bij niet worden ingeleverd omdat 
bezoekers deze als souvenir mee naar huis nemen.  
Het gebruik van hard-cups wordt door het merendeel van de bezoekers 
positief beoordeeld. Door samenwerking tussen drankleveranciers, festival 
organisatoren en bar service leveranciers kan de vereiste schaalgrootte 
bereikt worden om de kostprijs van het gebruik van een hard-cup bij 
benadering gelijk te krijgen aan die van de wegwerpbeker. 
Meer details en praktische tips rondom de invoering van een hard-cup 
statiegeld systeem zijn de vinden in de toolkit afvalvrije festivals. 
De Gemeente Amsterdam heeft het gebruik van een drinkbeker met 
statiegeldsysteem in 2019 en een totaal verbod op single use plastic in 2020 
in de richtlijn voor duurzame evenementen opgenomen. Festivals die zich 
niet aan deze richtlijn houden, zullen de daaropvolgende editie géén 
vergunning meer krijgen. 
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4) Afvalscheiding als norm: 50% van al het afval wordt in 2018 gescheiden 
ingezameld; 

 
Uitgevoerde pilots en projecten: 
Alle deelnemende evenementen scheiden het afval, maar in andere 
stromen dan vooraf bedacht als gevolg van het inzicht verkregen door de 
uitgevoerde MFA’s. Afvalscheiding gebeurt vooral achter de schermen. 
Afval van horeca en buiten publieksterrein wordt steeds beter gescheiden. 
Afvalscheiding blijft echter lastig, festivals denken wel veel meer na over 
hoe ze kunnen voorkomen dat het afval überhaupt ontstaat en beginnen in 
circulaire concepten te denken. De nadruk bij afvalscheiding ligt nu op 
backstage / podiumbouw etc. Deze stromen worden dan ook daadwerkelijk 
hergebruikt of echt gerecycled. 

DGTL heeft laten zien dat het mogelijk is om met een circulair 
grondstoffenbeleid 91% van alle plastic waterflesjes te recyclen, door deze 
ook mee te nemen in een statiegeld systeem. 
 
Een aantal festivals heeft veel tijd en aandacht besteed aan het faciliteren 
van gescheiden afvalinzameling in het publieksgebied, o.a. door plaatsing 
van grote aantallen afvaleilanden die van duidelijk signage en goed 
zichtbaar waren en de inzet van schoonmaak teams die het afval wat toch 
op de grond beland was opruimt en scheidt. Daarnaast heeft Welcome To 
The Future zelfs met vrijwilligers backstage het afval dat uit de 
publieksgebieden kwam handmatig na-gescheiden. Bij navraag bij de 
afvalinzamelaar en de afvalverwerker bleek dat alle partijen gescheiden 
afval afgekeurd waren en alsnog bij het restafval verwerkt werden. Deze 
teleurstellende berichten hebben ervoor gezorgd dat binnen de Green Deal 
deelnemers de aandacht van afval scheiden in publieksgebied verschoven is 
naar andere interventies; met name naar het inkoopbeleid waar de focus 
op voorkomen van afval en het creëren van mono-stromen (het gebruik van 
één type materiaal zoals uitsluitend composteerbare verpakken etc.) is 
komen te liggen. 
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5) Recycling: van de ingezamelde kunststoffen wordt minimaal 50% gerecycled 
in 2018; 
 
Uitgevoerde pilots en projecten: 
Het is gebleken dat vrijwel al het plastic afval van festivals niet gerecycled 
wordt, maar vanwege de verontreiniging alsnog met het restafval wordt 
verbrand (zie de beschrijving bij punt 4: Afvalscheiding). Daarom is er niet 
alleen ingezet op inzamelen en recyclen, maar ook vooral op hergebruik en 
preventie van plastic gebruik. Dit hebben we onder andere gedaan via de 
Plastic Promise campagne welke tijdens ADE Green in Oktober 2018 is 
gelanceerd. 
Single use plastics (wegwerp bekers, flesjes, rietjes etc.) is bij een aantal 
festivals zoals Amsterdam Open Air en DGTL al volledig verboden. Bij 
andere Green Deal festivals wordt het gebruik hiervan snel teruggedrongen.  
 
Bij de Zwarte Cross is het gebruik van kunststof ty-raps enorm 
teruggedrongen door gebruik te maken van ijzerdraad om dingen met 
elkaar te verbinden.  
Festivals wilden ook graag plastic gescheiden inzamelen. Daarbij blijft het 
knelpunt dat afvalinzamelaars afvoer van gescheiden ingezameld niet 
aanbieden of alleen tegen hoge kosten. Inzameling is extra duur omdat het 
licht materiaal is. Sorteren is lastig omdat er in Nederland te kort aan 
capaciteit is en er geen vermenging met huishoudelijk afval plaats mag 
vinden. De afzetmarkt voor recycling tot nieuwe producten is nog in 
ontwikkeling en opbrengsten wegen niet op tegen de kosten voor 
inzameling en sortering. Voor PMD verpakkingen in het bedrijfsafval wordt 
wel afvalbeheerbijdrage betaald aan het Afvalfonds verpakkingen in het 
kader van producentenverantwoordelijkheid, maar in het Besluit 
Verpakkingen is vastgelegd dat bedrijven zelf de kosten moeten dragen en 
de afspraken over vergoedingen zijn alleen gemaakt met gemeenten voor 
huishoudelijk afval. Dit is een algemeen knelpunt binnen VANG Buitenshuis. 
het ministerie is op zoek naar oplossingen om ook voor bedrijven PMD 
inzameling en recycling mogelijk te maken. 
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6) Kennis: partijen bundelen en delen hun kennis en ervaringen van de in deze 
Green Deal uit te voeren pilots, business cases en best practices. Deze 
kennis wordt uiterlijk eind 2018 algemeen beschikbaar gesteld.  
 
Uitgevoerde pilots en projecten: 
Samenwerking is enorm waardevol gebleken. Festivals verzamelen veel 
kennis, delen dit onderling en ook met anderen. Er is een Toolkit met 
opgedane kennis voor alle festivals ontwikkeld die op 17 oktober 2018 is 
gepubliceerd. In de afgelopen jaren hebben we minimaal 2 x per jaar een 
update van de (tussen)resultaten van de Green Deal met 
kennisdelingssessies tijdens Eurosonic Noorderslag (EPIC) en Amsterdam 
Dance Event (ADE Green).  
Green Events heeft een special social media pagina op haar website 
ingericht, waar geïnteresseerden snel publicaties en aankondigingen van de 
verschillende relevante bijeenkomsten 
en resultaten op het gebied van 
afvalvrije festivals kunnen vinden.  
 
Een en ander heeft tot belangstelling 
van buitenlandse festivals geleid voor 
waarmee wij momenteel in gesprek 
zijn over een mogelijke internationale 
Green Deal. 

 
 
 
 
Verbreding van het deelnemersveld 
 
De opgedane kennis is gebundeld in de ‘Toolkit Afvalvrije Festivals’ welke op 17 
oktober tijdens ADE Green online is gelanceerd. De toolkit is terug te vinden op 
www.greenevents.nl/kennisbank en op www.plasticpromise.nl/toolkit. Omdat de 
manier waarop met grondstoffen wordt omgegaan enorm in beweging is, wordt de 
toolkit regelmatig voorzien van updates.  
 
Tijdens Eurosonic-Noorderslag presenteren we tijdens de besloten bijeenkomst met 
potentiele deelnemers van de internationale Green Deal de Engelse vertaling van de 
toolkit. Op die manier wordt het mogelijk om de opgedane kennis ook op een 
internationaal niveau te delen. 
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Conclusies en aanbevelingen 
 
De Green Deal Afvalvrije Festivals heeft veel waardevolle kennis en kennisuitwisseling 
op het gebied van het voorkomen van afval op festivals opgeleverd.   
De systematiek en het overzichtelijke resultaat van een Material Flow Analyse van een 
festival heeft het zicht op afval en de mogelijkheden om hier als festivalorganisator iets 
aan te wijzigen volledig veranderd. In plaats van aandacht te schenken aan afval op het 
moment dat het al afval is, naar aandacht schenken aan het inkoopproces van 
materialen en dan reeds de vraag te stellen wat er met de ingekochte materialen 
gebeurt na afloop van het festival is zeer succesvol gebleken. 
Ook de inzet van hard-cup als alternatief voor wegwerpbekers heeft een grote, 
zichtbare impact op afval van een festival. Door het voorkomen dat drinkbekers op de 
grond belanden, neemt de zichtbare schoonheid van een festival enorm toe en kan het 
overgebleven afval veel makkelijker ingezameld worden. 
De deelnemende festivals zijn ontstemd over het feit  dat al het ingezamelde plastic 
dat op verschillende festivals (vaak met veel aandacht, energie en kosten) in de 
publieksgebieden niet gerecycled wordt, maar vanwege kwaliteitseisen en het gebruik 
van verschillende soorten plastic door elkaar door de recyclebedrijven aan de 
ingezamelde partijen (die niet gecommuniceerd waren door de afvalinzamelaars) 
worden afgekeurd en alsnog samen met het restafval wordt verbrand. Als zelfs 
handmatig nagescheiden afval niet aan de criteria voldoet die afvalbedrijven stellen, 
dan wordt recycling van bedrijfsafval nagenoeg onmogelijk en worden doelstellingen 
van VANG Buitenshuis moeilijk bereikbaar. Hier ligt een rol voor het ministerie van 
IenW om met afvalverwerkers in gesprek te gaan over het niet recyclen van 
gescheiden ingezameld festivalafval.  
 
De Green Deal heeft bij de deelnemende festivals, bij een deel van haar bezoekers en 
bij een groot aantal andere festivals (via de verschillende presentaties en via social 
media communicatie) duidelijk gemaakt wat het overheidsprogramma Van Afval Naar 
Grondstoffen (VANG) inhoudt. De meeste deelnemende organisaties zijn daardoor nu 
erg gemotiveerd om een volgende stap te gaan maken; namelijk het werken naar een 
circulair festival. Dan wordt er niet alleen gekeken naar afval/materiaal stromen, maar 
ook naar het gebruik van energie, water, voedsel en vervoer bij het organiseren van 
festivals. Zo kan een bijdrage geleverd worden aan een circulaire economie, 
klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd het innovatieve karakter van de Nederlandse 
festivals internationaal worden uitgedragen. De festival- en dancesector is steeds 
belangrijker voor de Nederlandse economie en Nederland kan ook op vlak van 
duurzaamheid voorop gaan. Daarom zullen deze thema's samen met een aantal 
toonaangevende Europese festivals op een zelfde wijze als gehanteerd is binnen deze 
Green Deal onder de naam Green Deal International Circular Festivals worden 
aangepakt. 

 


